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De Struners zitten droog

Met de regen van enkele weken geleden heeft Stedum het goed voor elkaar. Het 
verenigingsgebouw Moarstee heeft een uitbreiding gekregen, voor drie 
verenigingen, scouting De Struners, IJsvereniging Stedum en tennisvereniging 
De Bosbaan. Moarstee voldoet als verenigingsgebouw en voor dorpse 
activiteiten goed, maar het ontbreekt aan opslag voor kampeermateriaal, het 
is als gebouw soms "te netjes" en ook te klein voor het aantal kinderen dat 
op zaterdag bij Moarstee aan scouting doet. Ook kan er maar één vereniging 
tegelijk zijn. Door in het nieuwe gebouw ook een kantine en toiletgroep te 
realiseren ontstaan meer gebruiksmogelijkheden en kan de sterke groei van de 
scoutingvereniging worden opgevangen. Scouting is weliswaar voornamelijk 
buiten, maar voor opslag van kampeermateriaal en een ranjapauze-gelegenheid 
bij slecht weer was deze extra ruimte wel nodig. Dat is nu in casco gerealiseerd, 
dankzij een aantal fondsen, zoals Oranjefonds, VSB fonds, Elk Dorp een 
Duurzaam Dak, Scholtens Kammingafonds, Rabobank, SNS fonds, Kern met Pit, 
bijdragen van de drie genoemde verenigingen en de medewerking van de 
gemeente Loppersum. De afbouw in zelfwerkzaamheid is inmiddels gestart. De 
Struners hopen 1 november het gebouw in gebruik te kunnen nemen. 

Lies Oldenhof 
Scouting De Struners 

Het gezicht van Stedum 
 De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s).  
 De foto hoort bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de  
 passie van dorpsgenoten. Deze keer Helena Kremer (foto: Carola Kruidhof ). De rubriek 400 
 woorden vindt u op pagina 9. 
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Nieuws en activiteiten van de Stichting  
Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum  
Graag brengen wij voor deze maand het volgende nieuws en  
enkele activiteiten van de afgelopen periode onder uw aandacht. 

De onderhouds-
werkzaamheden aan de 
Bartholomeüskerk zijn in de 
laatste fase aanbeland. De 
steigers zijn inmiddels 
weggehaald en het werk 
aan de dakkapellen is 
afgerond. De deurtjes van 
de dakkapellen zijn 
vervangen, de scharnieren 
gezandstraald en gecoat, 
er is nieuw lood 
aangebracht en de 
dakkapellen zijn 
geschilderd. Verder is het 
gescheurde lood op de nok 
van het schip van de kerk 
vervangen. De komende 
tijd zal het laatste gedeelte 
van het noklood, op de nok 
van het zuidtransept, nog 
vervangen worden met 
behulp van de hoogwerker.  

Ten slotte is de lekkage 
van de kilgoten 
gerepareerd. 

Op 22 augustus jongstleden hebben wij de jaarlijkse Bartholomeüsdag gevierd, de 
tweede verjaardag van onze Stichting. Tijdens deze dag hebben wij, onder leiding 
van onze deskundige gids, een aantal belangstellenden over de gewelven van de 
kerk geleid, die speciaal voor deze dag opengesteld waren. 

Op 12 september jongstleden was de Open Monumentendag. Dit jaar met als 
thema ‘Leermonumenten’. De Bartholomeüskerk was deze dag opengesteld voor 
publiek, hetgeen enkele tientallen bezoekers trok. Onze gidsen waren aanwezig 
om hen zowel door de kerk als door de toren te leiden. Daarnaast werd er 
gedurende de dag orgelspel verzorgd. 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 

Eén van de herstelde dakkapellen van de kerk.
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(foto: Corry Verduijn-de Heer)
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Cees Rijk en Dana Niks, Sien Jensemahörn 13. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind januari 2020.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Cees: “Ik ben geboren in Toornwerd en heb mijn jeugd doorgebracht in 
Toornwerd.” 
Dana: “Ik ben geboren in Loppersum en heb mijn jeugd doorgebracht in 
Loppersum.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Cees: “Ik heb een veebedrijf samen met mijn ouders.” 
Dana: “Ik studeer Social Work in Groningen en verder werk ik bij McDonald’s in 
Groningen.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Cees: “Mijn werk is ook mijn hobby.” 
Dana: “Ik hou van op een terrasje zitten en muziek maken.” 
Cees en Dana: “We houden samen van wandelen.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?   
Cees en Dana: “Onze wens is dat we de boerderij overnemen en dat ons huwelijk 
volgend jaar door kan gaan.” 

Wat zijn de hoogtepunten uit jullie leven? 
“Onze hoogtepunten zijn: dat we een mooi huis hebben en dat alles in ons leven 
lekker loopt.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“Dat het een leuk, rustig en vriendelijk dorp is en dat de mensen spontaan zijn.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
“Dat er meer onderhoud aan bijvoorbeeld trottoirs gepleegd zou kunnen worden.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Wat vinden 
jullie belangrijk in een dorp?”  
Cees en Dana: “Het sociaal zijn en de veiligheid.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat zou je inbreng zijn in Stedum (bijvoorbeeld een activiteit beoefenen)?” 

Afie Nienhuis 
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De pollepel 13 – Borgweg 
Recept: Aardappeltaart (4 pers.) 
Ingrediënten: 
-250 gr spekblokjes of reepjes
-250 gr broccoli
-1 ui
-1 rode paprika
-450 gr aardappelschijfjes met schil
-125 gr Griekse yoghurt
-30 gr geraspte kaas
-125 ml slagroom
-3 eieren
-3 eetlepels pijnboompitten

Ook nodig: springvorm bekleed met bakpapier 

Bereiding: 
*Snij de ui en de paprika in kleine stukjes, en de broccoli in kleine roosjes.
*Bak in een droge koekenpan de spekblokjes uit en laat ze uitlekken op
keukenpapier.
*Kook ondertussen de broccoliroosjes 3 minuten en laat ze uitlekken
*Verwarm de oven voor op 180°C.
*Verhit in een koekenpan wat olie en bak de ui glazig. Voeg de aardappelschijfjes
en de paprika toe en bak deze nog even 2 minuten mee.
*Voeg de broccoli, spekblokjes en 2 eetlepels pijnboompitten toe.
*Schep het aardappelmengsel in de bakvorm en druk het een beetje aan.
*Klop in een kom de eieren, slagroom en yoghurt door elkaar. Schenk dit over de
aardappelen. Bestrooi het met de geraspte kaas en de rest van de pijnboompitten.
*Bak de aardappeltaart in de oven in ongeveer 30 min gaar. Controleer met een
prikker of het eiermengsel goed gestold is en of de groenten gaar zijn.
*Laat de taart 5 minuten in de bakvorm afkoelen. Snij dan met een mes langs de
rand de taart los van de zijkant. Verwijder de rand en snij de taart in punten.
Wij eten dit ook wel eens met bloemkool i.p.v. broccoli. Ook erg lekker!

Ik geef de pollepel door aan de andere van Dijken aan de Borgweg, nl. Martin en 
Mariska. 

Ineke van Dijken 

In de pollepel komt een favoriet recept van een dorpsgenoot, liefst met foto’s. De 
pollepel wordt daarna doorgegeven aan de volgende, bij voorkeur iemand uit 
dezelfde straat (alleen degenen die dat willen natuurlijk en er mogen natuurlijk ook 
meerdere gezinsleden de pollepel krijgen) en daarna de volgende straat. Zo krijg 
je langzaamaan een Stedumer kook/bakboek gesorteerd per straat. Degene die 
de pollepel krijgt, moet dat wel van te voren weten en er ook mee instemmen.  

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 14 oktober via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. 



Nieuws van de Klaver
Dit jaar gaat de Kinderpostzegelactie anders
van ons gewend bent.
Corona niet langs de deuren.
Om toch iets op te halen voor het goede
met een QR
2020).
De QR
uw telefoon of tablet en dan

komt u uit bij de webshop van de Kinderpostzegelactie.
Hier kunt u uw bestelling doen en dat wordt dan
gekoppeld aan onze school en bij u thuis bezorgd.
Waar u dit jaar uit kunt kiezen uit de volgende dingen:
kinderpostzegels van Nijntje, feestdagenkaarten,
kinderpostzegels i.c.m. ansichtkaarten van Nijntje,
anemonenmix De Cean en een blikje met leuke pleister
van Dummie de Mummie.  

Dit jaar wordt er geld ingezameld voor kinderen die géén veilige thuisbasis
hebben. We hopen dat wij ook dit jaar op u kunnen rekenen.

Daniëlle Brons 
Leerkracht groep 7/8 BS de Klaver

Werk in uitvoering op het ijsbaanterrein

wordt ook nog opnieuw geëgaliseerd, zodat we in tijden van vorst weer snel een
ijsbaan hebben en in andere tijden de baan weer snel droog he
activiteiten. Eén en ander is mogelijk gemaakt doo
Leefbaarheid Groningen. 

Peter Verduijn 
IJsvereniging Stedum 

Nieuws van de Klaver  
Dit jaar gaat de Kinderpostzegelactie anders
van ons gewend bent. Dit jaar komen wij vanwege
Corona niet langs de deuren. 
Om toch iets op te halen voor het goede
met een QR-code (deze werkt van 23 tot 30 september
2020). 
De QR-code kunt u scannen via 
uw telefoon of tablet en dan 

komt u uit bij de webshop van de Kinderpostzegelactie. 
Hier kunt u uw bestelling doen en dat wordt dan 

school en bij u thuis bezorgd.  
Waar u dit jaar uit kunt kiezen uit de volgende dingen: 
kinderpostzegels van Nijntje, feestdagenkaarten, 
kinderpostzegels i.c.m. ansichtkaarten van Nijntje, 
anemonenmix De Cean en een blikje met leuke pleisters 

Dit jaar wordt er geld ingezameld voor kinderen die géén veilige thuisbasis
hebben. We hopen dat wij ook dit jaar op u kunnen rekenen.  

BS de Klaver 

Werk in uitvoering op het ijsbaanterrein

galiseerd, zodat we in tijden van vorst weer snel een
ijsbaan hebben en in andere tijden de baan weer snel droog he

én en ander is mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het
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Dit jaar gaat de Kinderpostzegelactie anders dan dat u 
Dit jaar komen wij vanwege 

Om toch iets op te halen voor het goede doel, werken we 
werkt van 23 tot 30 september 

Dit jaar wordt er geld ingezameld voor kinderen die géén veilige thuisbasis 

Afgelopen week 
zijn er op het 
ijsbaanterrein 
werkzaamheden 
verricht om de 
drainage te 
verbeteren. Er 
waren nog 
plaatsen waar te 
veel water op 
bleef staan in de 
zomer en dat ging 
ten koste van het 
multifunctionele 
gebruik. Het veld 

galiseerd, zodat we in tijden van vorst weer snel een 
ijsbaan hebben en in andere tijden de baan weer snel droog hebben voor andere 

r een subsidie vanuit het Loket 
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 (foto: Carola Kruidhof)
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400 woorden 
Van bijna niets tot iets 

Op het hoekperceel Triezenbergstraat/Adriaan Clantstraat zie ik een vrouw druk in 
de weer in de weelderige tuin. Ik stap van mijn fiets. Helena Kremer vertelt: 
“Geboren als natuurkind, altijd bezig met bloemetjes en beestjes, ging ik met 
ouders, opa en oma op vakantie in Zeegse, Drenthe. Het bos in met de neus op 
de grond. Ik nam plantjes en beestjes mee, die opa - hij was hovenier -, 
vervolgens van betekenis voorzag. Ook leerde ik van mijn vader: die werkte ook in 
het groen en haalde op latere leeftijd nog zijn hoveniersdiploma.” 

In 1999 trouwt Helena met Harry Kremer en komt naar Stedum. Harry heeft een 
autobedrijf in Uithuizen waar Helena parttime meewerkt. Ze hebben drie kinderen: 
Hillian (20), Margriet (18) en Christian (15). Helena heeft ook een paard, de 
tienjarige Friese merrie Jenna, poes Myla, konijnen en kippen. Ze gaat in 1999 
hier meteen energiek met de tuin aan de slag. De ligusterheg eruit. Enig oud blijft, 
nieuw komt. “De dierbare wilde anemonen en tulpen die nog van mijn vijftien jaar 
geleden overleden opa komen, geef ik veel extra zorg. Nog steeds komen ze elk 
jaar weer op.” Ze heeft nu ook een groentevakje, een kruidenbak en een 
insectenhotel. Een passie hoeft niet hemelbestormend te zijn, wat groeit boeit, 
natuur verrijkt. 

Herfst: “Er bloeit nog veel. Zoals rozen, asters en geraniums. Het blad van de 
enige boom in de tuin, een esdoorn, laat ik liggen voor de vogels. Sommige 
vlinderstruiken bloeien opnieuw. Ik zie nog veel vlinders, onlangs nog een 
kolibrievlinder.”  
Winter: “Mijn tuin verstilt. Ik schoon dan wel op, maar laat vanzelfsprekend de vele 
overwinterende egels met rust. Deze zitten graag onder de schoenlapper of in ons 
egelhuisje. Ik voer aan de oostkant van de tuin vogels bij met vogelpindakaas en 
strooivoer. Aan de westkant, waar de merels graag de blaadjes wegkrabben, 
strooi ik havermout, rozijnen en appeltjes. Eind januari verschijnen de eerste 
winterakonieten en de sneeuwklokjes. De helleborus of de kerstroos in 
verschillende kleuren, bloeit.”  
Lente: “Het barst los. Krokussen, anemonen en tulpen ontluiken het eerst en 
staan vroeg in volle bloei. De schoenlapper en de goudsbloem en de acanthus 
volgen.” 
Zomer: “Ja, heerlijk licht, vrijwel alles in volle bloei. Verona’s, floxen, agave 
cantula’s, klaprozen, akelei, lissen en meer. Veel meer …” 
Het hele jaar door schoont Helena wekelijks de tuin op. De groene container zit 
altijd vol. Het daartoe doelgericht bijhouden van een tuin levert veel insecten en 
beestjes op.  
“Honderden soorten bloemen en heesters koester ik in mijn tuin.  
In mijn natuurpracht ervaar ik de schepping. Groei, van bijna niets tot iets.!.” 

Math M. Willems 
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Nieuws van de Oranjevereniging 
De Oranjevereniging start langzaam de vergaderingen weer op. 
In de maanden september/oktober kunt u het bestuur verwachten aan de deur 
voor het ophalen van de Contributie 2020. Wilt u alvast 8 euro klaar leggen? 
Ook zal de automatische Incasso begin oktober worden opgestart en geïnd. 

Er komen vragen binnen over de Optocht van 5 mei die wij helaas moesten 
afzeggen door het Coronavirus. Ook hebben wij het besproken in het bestuur wat 
nu verder te doen, maar wij willen uw mening hier graag over horen. Sommige 
straten hebben de attributen er voorzichtig afgehaald met de bedoeling dat het er 
eigenlijk zo weer opgemaakt kan worden. Andere straten moeten opnieuw 
beginnen. Ons voorstel is: we zullen een mail sturen naar de contactpersonen van 
de straten met vragen, waarna zij ons dan kunnen zeggen op de jaarvergadering 
of de straat voor of tegen een optocht volgend jaar is. Of dat men kiest voor 2025. 
Mocht er dit jaar ook geen jaarvergadering plaatsvinden, dan houden wij u via De 
Stedumer, Stedum.com of een flyer op de hoogte. Wel is het zo dat 5 mei volgend 
jaar geen nationale feestdag is, maar de optocht zou natuurlijk ook in een 
weekend kunnen plaatsvinden. Het thema blijft hetzelfde: VRIJHEID. Graag 
zouden wij als bestuur willen weten wat de wensen van het dorp zijn. Per 1 januari 
gaat de gemeente Loppersum over in Eemsdelta maar we hopen dat de regels 
hetzelfde blijven. 

Bestuur: We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Maar natuurlijk zijn 
vrijwilligers ook van harte welkom. Tevens hopen we dat alle activiteiten van de 
Oranjevereniging volgend jaar door kunnen gaan 

De datum voor de Jaarvergadering is er nog niet, daar wij even afwachten wat de 
richtlijnen gaan worden van het RIVM. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
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Een historische dag voor Stichting Historie Stedum

Eindelijk was het dan zover. Na jaren van voorbereiding werd op maandag 31 
augustus jl. een belangrijk onderdeel van ons restauratieproject voor het 
Koetshuis met Lijkenhuisje geplaatst, de nieuwe torenspits inclusief windvaan. 
Veel belangstellenden waren getuige van de plaatsing, waaronder RTV Noord. 

Stichting Historie Stedum was deze gedenkwaardige dag volop in het nieuws. 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 

Geslaagde Open Monumentendag 2020 
Zaterdag 12 september jl. mochten wij ca. 25 belangstellenden verwelkomen bij 
het Koetshuis met Lijkenhuisje met daarop de nieuw geplaatste spits.  

Onder het genot van koffie, thee of fris, konden de bezoekers met eigen ogen 
aanschouwen hoe Stichting Historie Stedum en haar vrijwilligers druk bezig is met 
de restauratie van het gebouwtje, bouwtekeningen inzien en vragen stellen.  

Velen waren nieuwsgierig hoe of de Lijkkoets, gezien de beperkte ruimte in het 
Koetshuis, geplaatst werd en wat de functie was van het Lijkenhuisje. 

Tevens werd er volop gebruikt gemaakt om, de netjes onderhouden, 
begraafplaats met de armenlap te bezichtigen.  

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
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 (foto’s: Janna Bathoorn) 
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Bij de afbraak en herbouw van Hoofdstraat 4
Herinneringen aan een winkel/woonhuis en de bewoners 
Sommige mensen leer je beter kennen naarmate je dichterbij hen komt wonen. 
Dat ondervond ik in 1978 toen ik van de Lellensterweg naar het Klokkenpad 
verhuisde. Op het adres Hoofdstraat 4 woonde toen het echtpaar Mulder, ik denk 
toen nog samen met hun jongste zoon. 
Auko Mulder en Reina Mulder-Reiffers hadden daar hun winkel/woonhuis. Je kon 
er verf kopen, kwasten, schuurpapier, terpentine en ga zo maar door. Ik kwam 
geregeld in deze winkel omdat ik voor mijn werk veel van deze materialen nodig 
had. Auko (1927-2008) ging met zijn tijd mee. Toen het timmerbedrijf, Gebroeders 
Huisman, aan de Kaakstraat hun kozijnen en ander timmerwerk in een verf zette 
op waterbasis verkocht Auko Mulder dezelfde verf in zijn winkel. 
De deur naar de winkel zat in de linkerzijgevel. Daar binnen gekomen was alles 
heel licht en helder van kleur. Aan de wanden waren planken bevestigd waarop de 
artikelen stonden uitgestald. Links achteraan stond een kleine toonbank. Mevrouw 
Reina Mulder (1928-2010) deed de winkel terwijl Auko, die een schildersbedrijf 
had, zijn werk uitvoerde. 
In 1986 werd ik lid van de Stedumer hengelclub, H.C. “Ons Genoegen”. In de 
oude notulenboeken van deze hengelclub zien wij de naam A. Mulder pas in 1988 
op papier staan. In datzelfde jaar wordt Auko Mulder penningmeester van de 
hengelclub. Al gauw waren Auko en ik bevriend en gingen wij regelmatig samen 
vissen. Met hem heb ik op de mooiste plekken van de provincie Groningen gevist. 
Vanaf dat jaar 1988 ben ik heel vaak kasnaziener geweest van de hengelclub en 
kwam zodoende bij het echtpaar Mulder in de huiskamer. Ook bij andere 
gelegenheden kwam ik bij hen in huis. 
“Weet je wat wij vaak doen,” zei mevrouw Mulder een keer toen ik op een avond 
bij hen was, “kijk nu wordt het al donker, maar we hebben die straatlantaren voor 
het raam staan. Dan laten we een poos het licht uit in de huiskamer. Dan is het ja 
zo gezellig in de kamer.” 
Auko Mulder had een zeer slechte gezondheid. Hij had het onder meer aan zijn 
hart. Als wij samen visten dan droeg ik zijn hengel, schepnet en vistas en 
dergelijke naar het water en later weer naar de auto. 
In de oude notulen lezen we dat hij door ziekte op 18 januari 2002 niet op de 
vergadering kon komen. Wij lezen ook in datzelfde notulenboek dat in de loop van 
2001 alle werkzaamheden van penningmeester Mulder zijn overgenomen door de 
heer Tjeerd Burgstra. In deze tijd woonde het echtpaar Mulder aan de Singel 22. 
Auko Mulder met zijn broze gezondheid verheugde zich op een feestje dat hij ter 
ere van zijn tachtigste verjaardag zou geven. Ik, als zijn vismaat, verheugde mij er 
haast dubbel op. De uitnodiging voor dit feestje had ik reeds ontvangen. 
Op 5 januari 2008 overlijdt Auko Mulder. Het geplande feestje is daarmee niet 
doorgegaan. Zijn vrouw Reina Mulder-Reiffers woonde na de dood van haar man 
niet meer in Stedum. Zij overlijdt op 28 juni 2010. Voorafgaande aan haar 
begrafenis is er een dienst in de Hervormde Kerk te Stedum, net zoals die er was 
voor haar man in 2008.  

Eldert Ameling 
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Sport in Beeld  
Volleybalvereniging Internos 
In Stedum kun je ook volleyballen! Je weet wel het over het net spelen van de bal 
zonder dat deze de grond raakt (een volley). Van september tot en met maart 
verzamelen iedere woensdagavond de leden van Internos zich in het 
karakteristieke sportgebouw aan de Bedumerweg om deze leuke balsport te 
beoefenen. 

Internos is een kleine sportvereniging, waarschijnlijk de kleinste sportvereniging 
van Stedum. Op dit moment zijn er 20 leden, waarvan 15 leden de sport actief 
beoefenen. Het bestuur bestaat uit Dinie Smit (voorzitter), Ingrid van Wingerden 
(penningmeester), Peter Arends (secretaris/trainer) en de algemene 
bestuursleden Jeannette Hermelink en Ronnie Vos.  

De doelstelling wordt helder geformuleerd door voorzitter Dinie Smit "blijven 
bestaan en competitie blijven spelen". Voor het ontstaan van de sport volleybal in 
Stedum moeten we terug naar de jaren 50 uit de vorige eeuw. In de tijd dat voor 
het eerst gymlessen in het onderwijsprogramma werden opgenomen. Op het 
meer uitgebreid lager onderwijs (MULO) in Loppersum werd onder leiding van de 
heer van Olm door diverse Stemers (o.a. Hommo Smit) met veel plezier de bal 
over en in het net 'geslagen'. Na het verlaten van de MULO werd het volleyballen 
door vele jeugdige Stemers behoorlijk gemist. Om dit op te vangen werd besloten 
om in eigen beheer en met enige creativiteit te gaan volleyballen in Stedum. Het 
Hervormd Centrum werd in eerste instantie, met gaas voor de ramen en de 
lampen, omgetoverd tot een sportpaleis. Op de zaterdagavonden was het zowel 
tijdens het volleyballen als na afloop bijzonder gezellig. Ook werden er 'interlands' 
gespeeld in Westeremden. Hier werd in het kerkelijk verenigingsgebouw Jachin 
om de regionale eer gestreden.  

Van het een kwam het ander en op 27 april 1963 werd Internos officieel als 
vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Internos speelt 
momenteel in de Noordelijke Volleybal Competitie (NVC), zeg maar het kleine 
broertje (of zusje) van de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). Bij de NVC zijn 
de regels iets 'gemoedelijker' en gelden minder strenge eisen ten aanzien van de 
zaal (o.a. oppervlakte rondom het veld).  

Internos speelt op dit moment in de B-poule van de herencompetitie van de NVC. 
De A-poule (het hoogste niveau) blijft voorlopig een streven. Dat er in de 
herencompetitie wordt gespeeld wil niet zeggen dat er enkel heren in het 1e (en 
enige) team van Internos zitten. Er wordt door de Stemers met een gemengd 
team (bestaande uit dames en heren) deelgenomen aan de competitie.  

De competitiewedstrijden worden lekker dicht in de buurt gespeeld. De vaak 
lastige uitwedstrijden vinden plaats in een straal van ca. 25 km rondom Stedum. 
Ulrum, Ezinge, Uithuizermeeden, Adorp en Usquert zijn o.a. de dorpen die 
bezocht worden door de Stemers. Thuis wordt er op de woensdagavond 
gespeeld.  
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Twee foto’s van Stratenvolleybalteams uit het archief van www.historiestedum.nl 
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Hét evenement van Internos is natuurlijk het jaarlijkse terugkerende 
stratenvolleybaltoernooi. Tijdens dit toernooi strijden sinds jaar en dag diverse 
straten- en vriendenteams om de sportieve eer.  

Helaas gooit COVID-19 dit jaar 'roet' in het eten en gaat het altijd goedbezochte 
en gezellige toernooi niet door. Maar niet getreurd, er komt in het voorjaar van 
2021 een buitenvolleybaltoernooi op het kunstgrasveldje. Nadere info volgt 
natuurlijk ook via de Stedumer. 

Mocht je echter niet zo lang kunnen wachten om deze leuke balsport te 
beoefenen dan ben je natuurlijk altijd welkom om op de woensdagavond eens aan 
te sluiten bij een training (20.00-21.30 uur). Dit kan de eerste maand zelfs geheel 
vrijblijvend. Ook is het niet 'verplicht' om als lid wedstrijden te spelen. Met nog een 
paar extra leden erbij wordt het wellicht weer mogelijk om zowel met een dames- 
als herenteam competitie te gaan spelen. Dat zou toch wel heel mooi zijn! 

Voor meer informatie over Internos kijk je natuurlijk op 
www.facebook.com/Internos-Volleybal-Vereniging, bezoek je een keer de training 
of spreek je een bestuurslid aan.  

Arend Koenes 

Ps. mocht je betekenis van de naam Internos weten (dus waarom heet de 
volleybalvereniging in Stedum zo) dan kun je het antwoord mailen aan 
fokko.dinie@hetnet.nl. Onder de winnaars wordt een VIP-behandeling tijdens de 
eerst volgende thuiswedstrijd verloot! 
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De Steemer Agenda 

23 t/m 30 Kinderpostzegelactie
09 09 BS de Klaver
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